


PAIKKANI MAAILMASSA

Paratiisikertomus jatkuu Raamatussa syntiinlankeemuskertomuksella. Jumalan 
työtoverina ihmisellä on mahdollisuus jatkaa hyvän luomista, mutta myös vaara 
sotkea asioita, jolloin luomisen hyvä toiminta häiriintyy. 

Syntiinlankeemuskertomus kuvaa ihmisen vapautta valita sekä omaa vastuuta 
noista valinnoista. Sen voi nähdä myös kertomuksena aikuistumisesta ja 
vastuun vaikeudesta. Aikuistumiseen kuuluu valmiiksi annettujen vastausten 
kyseenalaistaminen ja vastuun ottaminen omista teoistaan. Maailmassa 
ei kuitenkaan ole kuin paratiisissa: erillisyys Isästä merkitsee eroa hänen 
yhteydestään, siis Hyvästä ja Rakkaudesta. Ihminen on haastettu tekemään 
hyvää maailmassa, jossa hyvän tunnistaminen ei ole helppoa. 

Jumala loi ihmisen kuvakseen ja työtoverikseen maailmassa. Meidät on 
luotu Jumalan kuviksi ja omaa luovuuttamme käyttämällä voimme toimia 
Jumalan käsinä ja jalkoina maailmassa. Meidät on kutsuttu luomaan hyvää ja 
rakentamaan taivasta jo maan päälle. Jumalan valtakunnasta toteutuu jotain jo 
täällä, kun jokainen täyttää oman paikkansa ja kantaa vastuunsa maailmasta ja 
toisista ihmisistä. Hyvään tarvitaan kaikkia.

Matka päätyy taivaaseen, jossa olemme taas yhtä Jumalan kanssa niin kuin 
kerran paratiisissa. Silloin syntiä ei ole, eikä vastuu ole vaikeaa. Voimme elää 
yhtä aikaa omana itsenämme ja Jumalan yhteydessä.
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PAIKKANI MAAILMASSA

SYNTIINLANKEEMUSKERTOMUS OSA 1

Luonto antaa meille veden ja ruuan, kaverit ja perheen ja lisäksi kaiken muunkin 
tarpeellisen: vaatteita, rakennus- ym. materiaaleja, ilman jota hengitämme. Kaikki 
energia tulee luonnosta, samoin kaikki metallit, keinokuidut ja lääkeaineet. 

Ihminen antaa maapallolle huolenpitoa ja saa siltä kaiken tarvitsemansa. Kaikki 
on siis periaatteessa hyvin, vastavuoroinen rakkaus ja rauha vallitsevat. On vain 
yksi kielto. Kielto syödä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, herättää 
ihmisessä jotakin. 

1. Moos. 3
1 Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi 
naiselle: ”Onko Jumala todella sanonut: ’Te ette saa syödä mistään puutarhan 
puusta’?” 2 Nainen vastasi käärmeelle: ”Kyllä me saamme syödä puutarhan 
puiden hedelmiä. 3 Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on 
sanonut: ’Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.’” 
4 Silloin käärme sanoi naiselle: ”Ei, ette te kuole. 5 Mutta Jumala tietää, että 
niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan 
kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.” 6 Nainen näki 
nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja 
houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi 
myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. 

On vaikeaa tietää, mikä milloinkin on hyvää ja mikä pahaa. Kaikki luotiin kerran 
hyväksi. Luomiskertomuksen (1. Moos. 1) yleisin lause on: Ja Jumala näki, että 
niin on hyvä. Kaikkea voi käyttää oikein – ja väärin. 
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KUISKAUSTEN KUJA

Tarvikkeet: Paperilappuja ja kyniä

Pari sopii yhdessä jonkin tavaran, jonka voi ostaa kaupasta ja kumpikin kirjoittaa 
sen lapulleen. Ohjaaja tarkistaa laput. Esim. ruoka ei käy, mutta banaani käy.

Mennään parijonoon. Käännytään kasvot pariin päin niin että rivien väliin jää 
käytävä. 

Kukin kulkee vuorollaan hitaasti kujan läpi ja muut kuiskivat niin, että 
oikeanpuoleisessa rivissä seisovat yrittävät houkutella kulkijan ostamaan 
parin kanssa valitun tavaran, vasemmanpuoleinen rivi koettaa saada hänet 
luopumaan tuon ostamisesta. Esimerkiksi: Osta kännykkä! Älä osta kännykkää! 
Puhua saa vain kuiskaamalla. Kujan päässä asetutaan taas omaan riviin ja 
jatketaan kuiskimista seuraaville.

Harjoituksen jälkeen kukin kertoo piirissä muutamalla sanalla, millaisia 
tuntemuksia kujalla kävely herätti.
 
Tavoite: Antaa ajattelemisen aihetta.
Kesto: noin 10 min
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MITÄ ONNI ON?

Tarvikkeet: Rulla paperinarua ja sakset. 

Useimmat ihmiset haluavat olla onnellisia ja voida hyvin. Jumalakin haluaa että 
ihmiset ovat onnellisia, kukoistavat ja voivat hyvin. Kun Jumala asettaa rajoja, 
ne ovat ihmiselle hyviä. 

Yksittäin: Muistele mielessäsi tilannetta, jolloin sait joulu- tai syntymäpäivälahjaksi 
jonkin sellaisen tavaran, jota toivoit. Olit varmasti iloinen saadessasi sen. 
Muistele, kuinka kauan tuota onnellista tunnetta kesti, ja leikkaa narusta pätkä, 
joka kuvaa (noin) tuota aikaa. Levitettyjen käsien väli tarkoittaa koko elämää, 
parin sentin pätkä viikkoa. 

Muistele sitten tilannetta, jolloin olet löytänyt itsellesi uuden hyvän ystävän. 
Leikkaa taas narusta pätkä, joka kuinka pitkään ystävyys on tuottanut tai 
tuottaa tulevaisuudessa iloa. Kolmanneksi muistele jotakin muuta asiaa, 
tilannetta tai tapahtumaa, joka on tehnyt sinut onnelliseksi. Mikä tuo asia oli? 
Leikkaa tällekin oma narunsa.

Paritehtävä: Kertokaa parillenne naruistanne (kolmannen narun aihe voi jäädä 
salaisuudeksi). Miten pitkään tavaroiden tuottama onnellisuus kesti? Entä 
muiden? Mitkä asiat ovat onnellisuuden kannalta tärkeimpiä? Riippuuko 
onnellisuus aina siitä, että saa sen, mitä haluaa? Millaiset asiat voivat estää 
minua olemasta onnellinen? Sitokaa lopuksi kaikki narunne yhteen ja katsokaa, 
kuinka onnellisia olette!

Kymmenen käskyä kirjoitettiin alun perin hepreaksi. Niitten aikamuoto ei 
ole käskymuoto, vaan futuuri. Ne siis kertovat, millaista elämä on silloin, 
kun se on hyvää. 

Raamattu kutsuu asioita, jotka estävät meitä olemasta onnellisia, 
synniksi. Syntiä on se, mikä erottaa meidät Jumalasta, lähimmäisistä, 
omasta sisimmästämme ja luomakunnasta. 
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TURHAT JA TARPEELLISET TOIVEET

Tarvikkeet: Paperia ja kyniä tai lehdestä leikattuja kuvia erilaisista hyödykkeistä 
(myös muita kuin tavaroita, esim. matkat, hiusten värjäys, katuvalaistus, kirjastot 
tai lämmin suihku.) 

Jokainen saa kaksi paperia. Toiseen kirjoitetaan jokin luontoa enemmän 
tai vähemmän kuormittava asia/ hyödyke/ tavara, jota tarvitsen oikeasti, 
toiseen sellainen, mitä haluan muuten vain. Ryhmä asettelee yhdessä laput 
lattialle janalle, jonka toisessa päässä on TURHAKKEET ja toisessa päässä 
TARPEELLISET ASIAT. Lappuja saa siirrellä ja järjestellä janalla. Ryhmä 
keskustelee ja lopulta päättää demokraattisesti, mikä on hyvä järjestys. Jos 
jostakin asiasta on erimielisyyttä, ryhmä voi äänestää. Lopuksi ryhmät esittelevät 
toisilleen järjestyksensä sekä kertovat mahdollisista erimielisyyksistä. 

Purku: Miten erilaisissa toiveissa näkyy se, että eri asiat ovat eri ihmisille 
tärkeitä? 

Meissä jokaisessa elää tyyppi joka haluaa koko ajan lisää jotain uutta ja 
erilaista, ja tyyppi joka tyytyy siihen mitä on. Kumpaakin tarvitaan. 

Meillä on kyky elää sopusoinnussa muun luomakunnan kanssa – tai 
riistää sitä. Meillä on vastuu siitä, otammeko itsellemme enemmän kuin 
meille kuuluu. Olemme vastuussa itsellemme, toisillemme, lapsillemme, 
heidän lapsilleen, luonnolle ja Jumalalle.

Kesto: 30 min

Kysymyksiä jatkokeskusteluun: Miten osaisin tehdä viisaita valintoja? Tärkeätkin 
asiat kuormittavat luontoa. Mikä tekee vaikeaksi luopua turhista asioista?

Miten suhtaudut ihmiseen, joka arvostaa kovin erilaisia asioita kuin sinä? 
Miten tulla toimeen silloin, kun ollaan eri mieltä? Vanhemmille: Kaikkia 
ihmisiä voi kunnioittaa, mutta voiko kaikkia mielipiteitä kunnioittaa (esim. 
suvaitsemattomuus, välinpitämättömyys luonnosta)?
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PÄIVÄ VITOSELLA

Tarvikkeet: Vihkot tai paperia ja kyniä

Ryhmät kirjoittavat lyhyen tarinan siitä, millaista olisi elää päivä vitosella. Vettä 
saisi käyttää yhden litran. Mietitään, kuka on päähenkilö, missä hän asuu, 
mistä saa ruokaa ja mitä ruokaa. Riittääkö rahaa muuhun? Mihin hän käyttää 
veden?

Tarinan voi esittää näytelmänä.

Kesto: kirjoittaminen 20 min, esityksen tekeminen 15 min, esitykset 1 min /
ryhmä

Kun ryhmien tuotoksia on tarkasteltu yhdessä, keskustelua voidaan jatkaa: 
Voimmeko tietää, tuoko raha onnea? Mitä jos rahaton onkin onnellisin? Mitä 
oikeasti välttämättä tarvitsemme? Mitä välttämättömän lisäksi tulevat tavarat ja 
asiat tuovat, mitä vievät?

MITÄ VAATTEILLA HALUTAAN KERTOA?

Tarvikkeet: Muotilehtiä, saksia, kyniä

Leikataan muotilehdistä kuvia, joihin lisätään puhekuplia. Niihin kirjoitetaan 
asioita, joita kuvan henkilö haluaa vaatteillaan kertoa.
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MAKUTUOMARIT

Tarvikkeet: Roolivaatteita ja naamioita

Kolme vapaaehtoista viedään ulos 10 min ennen harjoitusta. He pukeutuvat 
siellä naamioihin ja hassuihin roolivaatteisiin. 

Muille jaetaan tuomarien roolit niin että kolmas osa ryhmästä saa tehtäväksi 
esittää vaatteista kunnioittavan arvion, kolmas osa epäkunnioittavan ja kolmas 
osa sellaisen jossa vain todetaan mahdollisimman neutraalisti, mitä nähtiin. 
Painotetaan sitä, että arvostellaan vain vaatteita, ei henkilöitä. Tämä ei ole 
henkilökohtaista!

Mallit kävelevät kukin vuorollaan kuin muotinäytöksessä huoneen poikki ja 
takaisin. Ohjaaja kyselee jokaiselta tuomarilta arvion vaatteista. Arvio annetaan 
saadun roolin mukaisesti.

Puretaan tilanne kyselemällä, miltä arvosteluja tuntui kuulla ja antaa. Pohditaan 
yhdessä, miten paljon ennakkoasenteet (tai tiedostamattomat, toisten antamat 
roolit) vaikuttavat siihen, miten asiat näemme?

Kesto: 15 min

Keskustelukysymyksiä:

Minkä takia toisia kiusataan vaatteista? Mistä syntyy hyvä itsetunto 
itselle ja toisille? Miten voin vaikuttaa siihen?

Kuinka tärkeää on näyttää hyvältä? Millä perusteella tykkään jostain 
ihmisestä? Vaatteidenko takia? Millä perusteella kotona voi näyttää 
miltä vaan ja kulkea missä vaatteissa vaan? Entä kun lähden ulos?

Mitä mieltä olen kirpparivaatteista?



9. Kohtuullisuus –
oma paikka maailmassa
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Aito, elävä ihminen erehtyy väistämättä välillä, menee äärimmäisyyksiin, katuu 
ja häpeää, pelkää. 

SYNTIINLANKEEMUSKERTOMUS OSA 2

1 Moos. 3:
7 Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He 
sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. 8 Kun iltapäivä viileni, 
he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät 
Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. 9 Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: 
”Missä sinä olet?” 10 Mies vastasi: ”Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. 
Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin.” 11 Herra Jumala kysyi: 
”Kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä 
kielsin sinua syömästä?” 12 Mies vastasi: ”Nainen, jonka sinä annoit minulle 
kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin.” 13 Silloin Herra 
Jumala sanoi naiselle: ”Mitä oletkaan tehnyt!” Nainen vastasi: ”Käärme minut 
petti, ja minä söin.” 

Erehdyttyään ihminen näkee helposti syyn jossain itsensä ulkopuolella. Mies 
syyttää naista ja nainen käärmettä, vaikka kumpikin teki viime kädessä itse 
päätöksensä. Kumpikin olisi periaatteessa voinut valita myös toisin.

Jumala tulee kotoisasti lähelle: ”Hei, missä sinä olet?” Hän moittii kyllä ja 
rankaiseekin, mutta antaa silti vaatteet ja jää lähelle. Olisiko meillä kanttia 
myöntää tehneemme välillä väärin? Voisimmeko tehdä toiste toisin?



8 (3)

MIELIKUVAMATKA TUNTEIDEN TALOON

Otetaan mukava asento ja laitetaan vaikka silmät kiinni. Ohjaaja kertoo pieniä 
taukoja pitäen:

Mistä voi tietää, mikä on hyvää ja mikä pahaa? Toisinaan tunteet kertovat, 
mikä juuri minulle on hyvää tai pahaa. Siksi niitä on hyvä oppia kuuntelemaan. 
Lähdetään katsomaan, millaisia tunteita sisällämme asuu. Voiko itsensä sisään 
nähdä? Näkyy vain vaatteita. Niitten alla näkyy iho. Röntgenkuvasta voi nähdä 
luita ja lihaksia, keuhkoja ja vatsalaukun. Mutta siellä on muutakin. Tunteita 
ja ajatuksia ei voi nähdä, mutta ne tuntee. Niitä voi katsella mielikuvituksen 
avulla.

Kuvitellaan, että meidän jokaisen sisällä on talo. Talossa asuu erilaisia tunteita, 
kivoja ja kurjia. Välillä ne ovat hiljaa ja piilossa jossain huoneessa tai komerossa, 
välillä ne tulevat näkyviin. 

Ensimmäisenä meitä vastaan tulee Pelko. Jokainen on joskus pelännyt jotakin. 
Esimerkiksi rekka-autoja – tai saasteita. Pelko estää minua menemästä 
suojatielle, jos iso auto lähestyy. Se ohjaa suosimaan puhdasta ruokaa, 
kestäviä tavaroita ja saasteetonta liikkumista. On viisasta pelätä hitaasti 
jarruttavia rekka-autoja tai elämälle vahingollisia aineita. Saatan pelätä myös, 
mitä muut ajattelevat, jos näytän rehellisesti mitä tunnen ja ajattelen. Pelkään, 
että menetän kaverin, jos sanon, että hän tuhlaa mielestäni liikaa luonnonvaroja. 
Pelko on kaverini, joka auttaa näkemään, mitä ei kannata tehdä. 

Toisessa huoneessa asuu kaverini Viha. Jos joku kiusaa minua ja sanoo minulle 
pahasti, suutun ja Viha tulee esiin. Siitä tiedän, mitä minulle saa tehdä ja mitä 
ei. Voin suuttua myös toisen ihmisen tai luonnon puolesta. Vihaa ei pidä purkaa 
satuttamiseen tai toisten loukkaamiseen. Silloin se ei täytä tehtäväänsä. Oikea 
suuttumus antaa voimaa tilanteen korjaamiseen, epäoikeudenmukaisuuden 
poistamiseen ja maailman tekemiseen paremmaksi. (Jatkuu...)
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MIELIKUVAMATKA TUNTEIDEN TALOON

(...Jatkuu) Kun sanon toiselle ikävästi, tai vaikka vain sen, mitä ajattelen, hänkin 
voi suuttua ja tuntea minua kohtaan vihaa. Silloin sisälläni astuu esiin kaveri, 
jonka nimi on Syyllisyys. Se kertoo, että olen tehnyt jotain, joka on jollekin 
toiselle tai vaikkapa luonnolle pahaa. 

Neljäs tyyppi, jota sisäisestä tunteiden talostani en niin mielelläni muille esittele, 
on nimeltään Häpeä. Kun joku haukkuu minua, voin ajatella, etten kelpaa 
kenenkään kaveriksi. Haluaisin mennä vain piiloon. Syyllisyyttä tunnen siitä, 
mitä olen tehnyt, mutta häpeää siitä, minkälainen olen. Yleensä Häpeä saa 
pysyä huoneessaan, mutta yhden hyvän asian se osaa minulle kertoa: etten 
voi loppuun asti luottaa vain omaan itseeni. Saan tarvita toisia ja taivaallisen 
Isän ohjausta. 

Jeesuskin suuttui monta kertaa, kun ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä olisi 
ollut hyvä tehdä. Hän oli vihainen fariseuksille, jotka komensivat liikaa ja 
pitivät itseään muita parempina. Mutta hän suuttui myös ystävilleen, jotka 
halusivat hänen toimivan heidän mielensä mukaan. Jeesus opetti pyytämään 
ja antamaan anteeksi. Ikävilläkin tunteilla on tehtävänsä, ja ne auttavat meidät 
anteeksiantamiseen, toistemme rakastamiseen ja iloon. On tärkeää, mitä 
teemme, mutta vielä tärkeämpää, mitä Jumala tekee. Välillä voi vain katsoa, mitä 
hyvää ympärillämme tapahtuu kuin itsestään. Silloin ilo tulee omia aikojaan.

Kesto: 15 min. Sovella tarinaa ikäryhmän mukaan. Purku Tunneruudukon 
avulla.
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TUNNERUUDUKKO

Maahan piirretään jättisuuri ympyrä, joka jaetaan neljään niin isoon lohkoon, 
että kaikki mahtuvat yhden lohkon sisään. Ympyrän lohkot ovat pelko, viha, 
syyllisyys ja häpeä. Ympyrän viereen piirretään riviin kolme laatikkoa. Ne ovat 
anteeksianto, rakkaus ja onni. 

Siirrytään järjen alueelta tunteisiin. Ryhmä menee ensin pelko-lohkoon. Ilmein, 
asennoin, elein ja äänin ilmennetään pelkoa. Hetken päästä siirrytään viha-
lohkoon ja ollaan vihaisia. Syyllisyys-lohkossa muistellaan, millaista on ollut 
kokea syyllisyyttä ja näytetään, miltä se tuntuu. Sitten siirrytään häpeä-lohkoon 
ja näytetään, miten hävetään.

Kun nämä tunteet on näin käyty läpi, niistä luovutaan ja loikataan anteeksianto-
ruutuun. Ilmennetään, miltä tuntuu, kun saa anteeksi ja haluaa antaa muillekin 
anteeksi. Hypätään rakkaus-ruutuun ja näytetään, miltä tuntuu olla iloinen 
siitä, että on olemassa ja että toiset ja koko maailma ovat olemassa. Lopuksi 
mennään onni-ruutuun, ja ollaan vain tyytyväisiä sitä, mitä ollaan.
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KAUPASSA 

Tarvikkeet: Paperilappuja ja kyniä

Mitä tulikaan valittua? Ja millä perusteella? Kuvitellaan, että ollaan isossa 
kauppakeskuksessa. Jokaisella on satanen. Missä kaupoissa haluaisit käydä 
ja mitä satasella ostaisit? 

Jokainen kirjoittaa lapuille, mitä ostaa. Yhdelle lapulle tulee vain yksi asia. 
Ohjaaja auttaa arvioimaan, mitä kaikkea satasella saa. Kalliimpia tavaroita saa 
vähemmän, halpoja useampia, siksi lappujen määrä voi vaihdella. 

Kukin lajittelee omat lappunsa lattialle tai seinälle asetettujen otsikoiden 
”Välttämätön”, ”Muut” ja ”Minä” alle. Välttämättömiä ovat asiat joihin ei omasta 
mielestään voi vaikuttaa. Muut -ryhmään tulevat ostokset, joiden ostaminen 
johtuu jotenkin muista ihmisistä, ja Minä -ryhmään asiat, joiden hankinta on 
jokaisen oma valinta. 

Tämän jälkeen kuka tahansa voi siirtää minkä tahansa lapun ryhmästä toiseen, 
mutta hänen tulee perustella muille, miksi tekee niin. Ryhmä koettaa yhdessä, 
ajan kanssa, päästä järjestykseen, joka sopii kaikille. Yhteistyön aikana 
nähdään, kuinka eri ihmiset arvottavat asioita eri tavoin.

Pohditaan yhdessä: Miten minun toimintani vaikuttaa toisten ratkaisuihin, 
silloin kun minä kuulun joukkoon ”Muut”? Vaikutanko perheeni tai kaverieni 
hankintoihin?

Arvioidaan myös sitä, miten päätökset ostoksista tässä ryhmässä toteutettiin: 
Tehtiinkö kompromisseja, nousiko joku auktoriteetiksi, jonka sanaa muut 
kuuntelevat enemmän kuin toisten vai löydettiinkö jokin muu ratkaisu?

Kesto: 20 min
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LUOPUMISEN IHANUUS

Tarvikkeet: Vihkot tai paperia ja kyniä

Edellisessä harjoituksessa kootusta Minä-rykelmästä ryhmät poimivat yhden 
sellaisen tavaran, jonka haluamista voisi pitää turhana. Kukin ryhmä tekee 
runon tai -huudon, jossa kannustetaan luopumaan tuosta asiasta/ tavarasta ja 
esittävät sen muille. Aikaa 5 min.

Vanhempien nuorten kanssa voidaan keskustella lisäksi seuraavista 
teemoista: 
Mitä sananlasku ”Saat sen, mistä luovut” voi tarkoittaa? 
Itsekkyydestä luopuminen/ itsekkyyden ruokkiminen. 
Miten verojen maksamiseen/ välttämiseen pitäisi suhtautua? 
Kenellä on vastuu yhteisestä hyvästä (esim. koulujen hyvästä tasosta, 
laadukkaasta terveydenhoidosta, saasteettomasta hengitysilmasta tai köyhistä 
huolen pitämisestä)?
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JUMALA JA MAMMONA 

Tarvikkeet: Raamatut

Matt. 6: 19-21, 24 
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste 
tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita 
taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu 
sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. … Kukaan ei 
voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän 
toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että 
mammonaa.

Luetaan edellä oleva Vuorisaarnan kohta ja lähdetään puoleksi tunniksi ulos 
olemaan yksin hiljaa. Mukaan voi ottaa Raamatun ja sään mukaiset vaatteet, 
mutta ei muuta. Kännykät, musiikkivehkeet ja tietokoneet jätetään sisään. 
Toisten kanssa ei saa jutella. Jokainen voi etsiä itselleen sopivan, yksinäisen 
paikan. Istuskelun aikana voi halutessaan lueskella ja mietiskellä Vuorisaarnan 
loppuosaa Matt. 6: 19-34. Siellä sanotaan myös: ”Älkää siis huolehtiko 
huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen.”

Älä tee mitään. Ole vain. Katsele, miten ruohot ja puut kasvavat 
itsestään, miten tuuli heiluttaa niitä, miten linnut luonnostaan tietävät, 
mistä etsiä ruokaa. 
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FARISEUS JA PUBLIKAANI

Jeesus eli todeksi sitä, mitä opetti: täyttä yhteyttä sisimpäänsä, Jumalaan, toisiin 
ihmisiin ja luontoon. Oman paikkansa täyttäminen on tärkeää ja jokaisesta on 
huolehdittava. Mutta mistään ei tarvitse murehtia. Jumala antaa voiman tehdä, 
mitä milloinkin pitää.

Luuk. 18: 9-14
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, 
Jeesus esitti tämän kertomuksen: “Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. 
Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan 
ja rukoili itsekseen: ‘Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut 
ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan 
kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.’ 
Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta 
kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ‘Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!’ 
“Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, 
joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.” 
 
Fariseukset ovat ihmisiä, jotka elävät tiukkojen sääntöjen mukaan ja haluavat 
muiden elävän yhtä tiukkojen sääntöjen mukaan. He näkevät synnin muissa, 
mutta eivät itsessään.

Publikaani myöntää mokanneensa, mutta luottaa siihen että Jumala on hänen 
kanssaan – ja että kaikki on pohjimmiltaan hyvin.
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PALLOTTELU YMPÄRISTÖASIOISSA – KENEN ON VASTUU?

Tarvikkeet: Pallo ja Tietoisku Itämerestä (Jumalan ekoteko 14)

Luetaan tietoisku yhdessä. 

Ollaan fariseuksia. Leikin aloittaja sanoo: ”Itämeri rehevöityy, kenen vika?” (Tähän 
voi vaihtaa oman lähijärven tai joen nimen.) Hän heittää pallon jollekin, joka sanoo: 
”Ei minun!” ja keksii sitten, kenen vika se voisi olla (esim. tehtaanomistajan). 
Hän heittää pallon seuraavalle ja sanoo: ”Vaan tehtaanomistajan vika!” Pallon 
saaja on leikisti tehtaanomistaja ja hän sanoo: ”Ei minun!” ja keksii jonkun muun 
vastuullisen (esim. maanviljelijän), heittää pallon tälle jne. 

Ollaan publikaaneja. Ensimmäinen sanoo: ”Itämeri rehevöityy, kenen moka?” 
Hän heittää pallon jollekin joka sanoo: ”Mun moka, anteeksi!” ja keksii sitten, 
mitä hän itse voisi tehdä jatkossa paremmin, että luonto ei niin paljon saastuisi, 
esim. ”Menen syyskuussa pyörällä kouluun.” Sitten hän heittää pallon ja kysyy 
taas: ”Itämeri rehevöityy, kenen moka?” jne. Jos joku ei keksi, mitä voisi tehdä 
paremmin, toiset auttavat häntä keksimään jotakin. Tärkeintä on, että joka 
heitolla keksitään yksi uusi asia. Kun kaikki ovat heittäneet ainakin kerran, leikki 
päättyy.

Kesto: 10-15 min
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YKSI RUUMIS

Eri ihmisillä on erilaisia voimia, taitoja ja mahdollisuuksia. Ei ole olemassa 
yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä hyvää. Kukin tekee oman parhaansa. 
Raamatussa Paavali sanoo, että rakkaus on tärkeintä (1. Kor 13). Ennen 
sitä hän kuvaa ihmiset yhtenä ruumiina. 

1 Kor. 12: 12-20
Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on 
monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden 
ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on 
kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me 
olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 

Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka 
sanoisi: “Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen”, se silti kuuluu ruumiiseen. 
Ja jos korva sanoisi: “Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen”, se silti kuuluu 
ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos 
se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut 
ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja 
samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun 
taas ruumis on yksi. 

Hahmotellaan valtava ihmisruumis lattialle tai maahan. Hahmon voi piirtää 
näkyviin liidulla tai narulla ja sinitarralla. Tuolla on pää, tässä vatsa, kädet ja tuolla 
jalat. Jokainen miettii yhden sellaisen asian, jossa hän on hyvä, ja joka tuottaa 
maailmassa muille kävelee sellaiseen kohtaan hahmoa, mitä ruumiinosaa 
tuossa taidossa tarvitaan eniten. Jokainen kertoo, mitä osaa.

Jumala on läsnä kaikkialla luonnossa ja jokaisessa ihmisessä, meissä 
kaikissa. Me olemme Jumalan työkavereita, ja hän tarvitsee meitä 
maailmassa. Me olemme hänen kätensä ja jalkansa, meidän kauttamme 
Jumala voi tehdä hyvää. Yhdessä voimme rakastaa tätä maailmaa. 
Meidät on luotu pohjimmiltamme hyviksi, ja siksi osaamme ja saamme 
tehdä oman osamme, jotta maailma olisi kaikille hyvä paikka elää. 

Kesto: 15-20 min
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KRISTUKSEN MIELI

Jeesuksen tapa toimia on esimerkki hyvää synnyttävästä elämäntavasta. 
Paavali neuvoi filistealaisia ottamaan mallia Jeesuksen elämänasenteesta.

Fil. 2: 1-11 
Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään 
itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista 
parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös 
muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella 
oli. 

Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, 

vaan luopui omastaan.
Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi.

Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,
hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.

Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.

Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava,
kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: 
“Jeesus Kristus on Herra.”
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TUULI PUHALTAA EKOTEKOJA

Muodostetaan tuolirinki, ja yksi jää keskelle. Keskellä olija keksii jonkin asian, 
jolla me itse voimme auttaa luontoa säilymään kestävänä ja puhtaana, ja sillä 
tavoin edistää sitä, että maailma olisi hyvä paikka kaikille. 

Tuuli puhaltaa kiitosta kaikille niille, jotka tekevät luonnolle hyvää, mutta myös 
niille, jotka keksivät uusia keinoja auttaa luontoa kestämään. Keskellä olija keksii 
jonkin hyvän keinon,  esimerkiksi: ”Tuuli puhaltaa kaikille niille, jotka käyttävät 
tuulivoimaa.” Kaikki ne, jotka käyttävät tai haluaisivat käyttää tuulivoimaa, 
lähtevät liikkeelle ympyrän sisälle päästäkseen vapautuvaan paikkaan. Huutaja 
yrittää ehtiä myös ringin kehälle. Lähtöpaikkaan ei saa palata takaisin eikä 
sen viereiseen paikkaan. Viimeinen jää keskelle, keksii uuden asian, joka liittyy 
ekologiseen elämäntapaan.

Tavoite: Herätellä nopeaa luovuutta ekologisen elämäntavan toteuttamiseen. 
Kesto: 10 min



10. Kiitollisuus – 
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TAIVAS

Raamattu (melkein) alkaa kuvauksella paratiisista ja (melkein) loppuu kuvaukseen 
taivaasta. Lopussa kaikki on taas hyvin. Lukekaa jompikumpi seuraavista:

Ilm. 20: 1-4 
Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen 
maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä kaupunki, 
uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin 
morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota 
voimakkaan äänen, joka sanoi: “Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän 
asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän 
luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei 
enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” 

Paavalin kirje roomalaisille 8: 18-25
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden 
rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa 
hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua 
katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen 
on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran 
pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. 
Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. 
Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet 
omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi 
pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Meidät on pelastettu, se on 
varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. 
Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! Jos taas toivomme jotakin mitä emme 
näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.

Raamatun mukaan pelastus koskee koko luomakuntaa. Taivas toteutuu jo 
maan päällä, kun annamme tilaa hyvälle ja Jumalan rakkaudelle maailmassa. 
Jumala kääntää kaiken hyväksi, ja me saamme olla siinä  hyvässä mukana. 
Olemme Jumalan käsissä, kävi miten kävi.
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ANNAN LAPSELLENI LAHJAN, MAAILMAN

Tarvikkeet: kierrätyspahvia tai kartonkia, liimaa, saksia, tusseja, paperia 

Muistellaan, mitä Paratiisikertomuksen alussa keskusteltiin siitä, millaista olisi 
elää paikassa, jossa kaikki olisi hyvin. 

Mietitään, millainen olisi hyvä maailma kahdenkymmenen vuoden kuluttua. 
Askarrellaan ryhmissä kartongista tai kierrätyspahveista taivaallisen hyvä 
kaupunki, kylä tai erakkomaja. Tai piirretään tusseilla kartongille. Ihmetellään 
niitä yhdessä.

Kesto: Askartelu 1 h, piirtäminen 30 min

LAITA HYVÄ KIERTÄMÄÄN

Kokeillaan, kuinka paljon erilaisia vaihtoehtoja keksitään yhdessä sille, mitä 
kaikkea voikaan tehdä vaatteilla ja tavaroilla, joita ei enää itse käytä.

Tai mietitään, olisiko jossain alue joka kaipaisi siivoamista. Suunnitellaan ja 
toteutetaan siivoustempaus. Miten toimimme, mistä innostumme?

Kesto: 15 min
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REPORANKA – PALAUTEKESKUSTELU

Tehdään ”kalanruoto” (maataan limittäin selällään maassa pää toisen mahan 
päällä). Nauretaan hetki, jos naurattaa. (Harjoitus poistaa myös jännitystä.)

Jos ryhmäläisille on vaikeaa koskettaa toisia, voidaan köllötellä lattialla muuten 
vaan.

Ollaan vaan, pistetään silmät kiinni. Kuunnellaan hiljaisuutta. Mietitään, mitä 
olemme oppineet. Mitä hyvää saamme luonnosta itsellemme? Mitä pieniä 
tekoja kukin voisi tehdä jatkossa niin että ympäristön olisi hyvä olla? Ohjaaja 
kokoaa vastaukset.

Tai:

REPORANKA – KIITOLLISUUS

Tehdään ”kalanruoto” (maataan limittäin selällään maassa pää toisen mahan 
päällä). Kuvitellaan, että ollaan niin tyytyväisiä että ihan naurattaa. Nauretaan 
hetki, tekonaurua edes jos ei muuta synny. 

Pötkötellään ja ollaan vaan hetki hiljaa. Kuunnellaan mitä kuuluu korvissa ja 
mielessä. Mietitään, mistä ollaan tyytyväisiä ja kiitollisia. Jokainen joka haluaa 
voi sanoa lyhyen kiitosrukouksen. 
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